
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 32. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 29. 1. 2020

1180/32/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu z 32. schůze rady města ze dne 29. l. 2020

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 32. schůze rady města ze dne 29. l. 2020 PhDr. Marii Ripperovou a Ing. Františka Komínka

1181/32/RM/2020 Schválení programu 32. schůze rady města konané dne 29. 1. 2020

I. Rada města schvaluje
program 32. schůze rady města ze dne 29. l. 2020:

l. Zahájeni
2. Určení ověřovatelů zápisu z 32. schůze rady města ze dne 29. l. 2020
3. Schválení programu 32. schůze rady města ze dne 29. 1. 2020
4. Připomínky k zápisu z 31. zasedání rady města
5. Schválení směrnice JUPITER dubu, s. r. o. Velké Meziříčí č. 1/2020.

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění

6. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemku města pare. č. 3836/1, k. u. Velké Meziříčí

7. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku města pare. č.
2835/1, k. u. Velké Meziříčí

8. Návrh smlouvy o právu provést stavbu a návrh smlouvy o budoucí
darovací smlouvě - parkoviště, úl. Nad Plovárnou

9. Žádost o prodej částí pozemků města na úl. Družstevní, k. u. Velké
Meziříčí

10. Žádost o prodej části o výměře cca 15 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k.
u. Olší nad Oslavou

11. Prodej části pozemku pare. č. 2090 a části pozemku pare. č. 2065/1, k.
u. Olší nad Oslavou

12. Žádost o prodej části o výměře cca 60 m2 z pozemku pare. č. 93/1, k. u
Svařenov

13. Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 587/1, obec a k. u.
Velké Meziříčí, úl. Strmá

14. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 799/3, 799/5, 799/6,
799/13, 799/14, k. u. Lhotky u Velkého Meziříčí

15. Návrh na obsazení městské pouti pro rok 2020 pouťovými atrakcemi a

pronájem části náměstí
16. Žádost o poskytnutí finanční náhrady
17. Obsazení bytů
18. Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na ubytovací jednotku
19. Odpis nedobytné pohledávky (dluhu)
20. Žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
21. Žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
22. Žádost o vyjádření souhlasu RM Velké Meziříčí o navýšení l lůžka na

pobytové odlehčovací službě ve Velkém Meziříčí na úl. Zdenky Vorlové
2001

23. Žádost o vyjádření souhlasu RM Velké Meziříčí o navýšení úvazků o 2,0
úv. na Pečovatelskou službu ve Velkém Meziříčí od roku 2021



24. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Zdenky Vorlové
2001, 594 Ol Velké Meziříčí

25. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Strmá 1050/2, 594
Ol Velké Meziříčí

26. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Zdenky Vorlové
2001, 594 Ol Velké Meziříčí

27. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové
2001, 594 Ol Velké Meziříčí

28. Rozpočtové opatření-dar na fotbalový turnaj Abraham Cup
29. Rozpočtové opatření-opravy autobusových zastávek
30. Rozpočtové opatření-dar na studentský ples Gymnázia
31. Rozpočtové opatření - navýšení odměn zastupitelům (ZM)
32. Rozpočtové opatření - dar SK Mostiště na 11. ročník Dětského dne
33. Rozpočtové opatření - dohoda o narovnání
34. Odpisový plán 2020-2022 - Základní umělecká škola
35. Veřejná zakázka "11/360 Velké Meziříčí v km 105,040 - 105, 160" (úl.

Vrchovecká)
36. Souhlas s udělením daru
37. Záštita města
38. Záštita města - Charitativní ples
39. Grantový systém podpory kultury
40. Žádost o pronájem sálu v budově hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí
41. Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet"
42. Dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a

Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020
43. Rozhodnutí o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které

nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů komisí pro
místní správu

44. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva

45. Inzerát

46. Rozpočtové opatření - průzkum synagoga
47. Rozpočtové opatření - odborné posouzení stavebních úprav bioplynové

stanice

48. Rozpočtové opatření - vratký dotací v rámci finančního vypořádání
49. Různé
50. Závěr

1182/32/RM/2020 Schválení směrnice JUPITER dubu, s. r.o. Velké Meziříčí č. 1/2020. Pravidla pro
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v
platném znění

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí
schvaluje Směrnici JUPITER dubu, s. r.o. Velké Meziříčí č. 1/2020 - Pravidla pro poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění včetně přílohy Směrnice -
Sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1183/32/RM/2020 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku
města pare. č. 3836/1, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s.,
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 Ol, k tíží pozemku města pare. č. 3836/1, k. u. Velké
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN a pilíř NN na pozemku a za účelem jejího
provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu na pozemku a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně
jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve
výši 20.000 Kč plus platná sazba DPH.



II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a. s.

Termín: 14. 2. 2020

1184/32/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku města pare. č. 2835/1, k. u.
Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a. s.. Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, zastoupená na základě Plné moci ze dne 8. 3. 2018 společností TEMO -TELEKOMUNIKACE,
a. s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 k tíži pozemku města pare. č. 2835/1, k. u. Velké
Meziříčí za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, jejímž obsahem bude
právo společnosti CEHN umístit a provozovat komunikační vedení a zařízení v rozsahu geometrického plánu č.
5120-291/2019. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 288 Kč plus DPH
stanovené platným právním předpisem.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti CETEN a. s.

Termín: 14.2.2020

1185/32/RM/2020 Návrh smlouvy o právu provést stavbu a návrh smlouvy o budoucí darovací
smlouvě - parkoviště, úl. Nad Plovárnou

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o právu provést stavbu na vybudování parkoviště na části o výměře cca 40 m2 z
pozemku 2879/L obec Velké Meziříčí mezi městem Velké Meziříčí a těmito . poluvlastníky:

II. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod povrchu parkoviště vybudovaném na části
pozemku pare. č. 2879/1, obec a k. u. Velké Meziříčí ve výměře stanovené budoucím geometrickým lánem
whot n' li7 i v ř n' . i m" m V Ik M iří~í ť ' l l ni •

III. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit k podpisu návrh smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí darovací.
Termín: 30. 4.2020

1186/32/RM/2020 Žádost o prodej částí pozemků města na úl. Družstevní, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 21 m2 z pozemku pare. č. 2899/2 (dle GP pozemek pare. č. 2899/2 -
nová výměra 21 m2) a části o výměře 48 m2 z pozemku pare. č. 2901/4 (dle GP nová pare. č. 2901/9), oba
Dozemkv k. u. Velké Meziříčí a doporučue zastupitelstvu města schválit prodej předmětných částí pozemků

za kupní cenu 490 Kč/m2. Celková kupní cena
činí 33. 810 Kč.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 20 m2 z pozemku pare. č. 2899/2 (dle GP nová pare. č.
2899/5) a části o výměře 51 m2 z pozemku pare. č. 2901/4 (dle GP pozemek pare. č. 2901/4 - nová výměra 51
m2), oba pozemky k. u. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětných částí



pozemků manželům do společného
jmění manželů, za kupní cenu 490 Kč/m2. Celková kupní cena činí 34.790 Kč.
III. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 36 m2 z pozemku pare. č. 2905 (dle GP nová pare. č. 2905/1) a části
o výměře 34 m2 z pozemku pare. č. 2904/2 (dle GP pozemek pare. č. 2904/2 - nová výměra 34 m2), oba
pozemky k. '. Velké Meziříčí a doooručuie zastuoitelstvu města schválit orodej předmětných částí
pozemků , za kupní cenu 490 Kč/m2. Celková
kupní cena činí 34. 300 Kč.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 25.2.2020

1187/32/RM/2020 Žádost o prodej části o výměře cca 15 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší
nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 15 m2 z pozemku pare. " / lín v a
_- -r_^_'_ __stupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

Velké Meziříčí za kupní cenu 130 Kč/mz.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli, zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro zasedání
zastupitelstva města.

Termín: 16. 6. 2020

1188/32/RM/2020 Prodej části pozemku pare. c. 2090 a části pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad
Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 116 m2 z pozemku pare. č. 2090 (dle GP díl "l") a části o výměře 18
m2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle GP díl "k"), vše k. u. Olší n r i i Istvu města
schválit prodej předmětných částí pozemků za kupní
cenu 130 Kč/m2. Celková kupní cena činí 17. 420 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelce, zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro zasedání
zastupitelstva města.

Termín: 25.2.2020

1189/32/RM/2020 Žádost o prodej části o výměře cca 60 m2 z pozemku pare. č. 93/1, k. u. Svařenov

I. Rada města ruší

usnesení č. 684/20/RM/2019 ze dne 7. 8. 2019, kterým schválila zveřejnění záměru prodeje části o výměře
cca 60 m2 z pozemku Dare. č. 93/1 k. u. Svařenov a doDoručila zastuDitetstvu města schválit prodej předmětné
části pozemku za kupní cenu 130 Kč/m2.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře 59 m2 z pozemku města pare. č. 93/1 (dle GP nová pare. č. 93/3), k.
u. Svařenov za část o výměře 2 m2 z pozemku pare. č. 94/3 (dle GP nová pare. č 94/ t k. '. ' n v
ooi i l města schválit směnu předmětných částí pozemků s

Doplatek činí 7.410 Kč.
III. Rada města ukl a

l. Ing. Blance Brodské



1. 1. zveřejnit záměr směny, sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva
města

Termín: 25.2.2020

1190/32/RM/2020 Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 587/1, obec a k. u. Velké
Meziříčí, úl. Strmá

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu ze dne 23. 5. 2016, na užívání části o výměře 16 m2 z pozemku pare. č. 587/1, obec
a k. u. Velké Meziříčí za účelem užívání iako zahrádky mezi Dronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem

Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke
dni podpisu dohody o ukončení.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit k podpisu dohodu o ukončení nájemní smlouvy.
Termín: 30. 4.2020

1191/32/RM/2020 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 799/3, 799/5, 799/6, 799/13,
799/14, k. u. Lhotky u Velkého Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí těchto pozemků: pare. c, 799/3, 799/5, 799/6, 799/13 a^
799/14, všechny pozemky k. u. Lhotky u Velkého Meziříčí, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, do vlastnictví
města Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Termín: 14.2.2020

1192/32/RM/2020 Návrh na obsazení městské pouti pro rok 2020 pouťovými atrakcemi a pronájem
části namésti

I. Rada města schvaluje
obsazení městské pouti ve dnech 11. -14. června 2020 panem Františkem Hubeným,

Podmínky nájmu jsou následující:

nájemné činí 170. 000 Kč,
naváženi atrakcí do vymezeného prostoru je umožněno pouze ve čtvrtek 11. 6. 2020 od 0:00
hod. do 5:00 hod. Začátek provozování atrakcí bude v pátek 12. 6. 2020 od 13:00 hod.
Vyklizení náměstí a odjezd vozidel z náměstí do pondělí 15. 6. 2020 do 6:00 hod. pod pokutou
za nedodržení času vyklizení 5.000 Kč za každou započatou hodinu,
nájemce je povinen složit pronajímateli v pátek 12. 6. 2020 do 9:00 hod. částku ve výši 85.000
Kč, ze které v případě nesplnění podmínky počtu atrakcí bude odečtena pokuta 10.000 Kč,
popř. jiné pokuty stanovené v těchto podmínkách konáni pouti,
nájemce je povinen doplatit pronajímateli v pondělí 15. 6. 2020 rozdíl mezi částkou 170.000 Kč
a částkou 85.000 Kč poníženou o případnou pokutu,
nájemce je dále povinen poslechnout pokyny městské policie a zástupců městského úřadu,
nájemce je povinen nepouštět reprodukovanou hudbu v době konání svateb na městském
úřadě i v kostele a v době konání bohoslužeb pod pokutou 10.000 Kč. Časy budou upřesněny
ve smlouvě dle skutečného stavu. Nájemce je povinen dodržovat noční klid pod pokutou
10.000 Kč. Od 22:00 hod. do 23:00 hod. mohou být atrakce v provozu pouze bez zvukového
doprovodu,



• v případě, že se v termínu konání poutě nájemce s atrakcemi nedostaví a nebude je
provozovat, zaplatí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč,

• nájemce odpovídá za bezpečnost a provoz atrakcí a je povinen předložit pronajímateli platné
revize a certifikáty,

• parkování vozidel si nájemce zajistí sám na své náklady,
• odběr el. energie, popř. dalších služeb si zajistí a uhradí nájemce,
• ve smlouvě budou uvedeny jednotlivé druhy atrakcí a vstupné na jednotlivé atrakce.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zaslat písemné usnesení rady města žadateli

2. Havránkové Renatě

2. 1. připravit k podpisu návrh nájemní smlouvy

Termín: 14. 2. 2020

Termín: 29.5.2020

1193/32/RM/2020 Žádost o poskytnutí finanční náhrady

I. Rada města schvaluje
l ~ i h r v ní

II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit dohodu o narovnání.

kvtnutí finančního příspěvku ve výši 80.000 Kč s
ve věci náhrady škody - škodná událost z l. 7. 2019.

Termín: 31. 3.2020

1194/32/RM/2020 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
uzavřít ná'emní smlouvu na bvt

Nájemní smlouva

l. náhradník:

2. náhradník:

na adrese Nad Sv. Josefem / v V lk'm M iři'í

l roku, výše nájemného 55,- Kc/m /měsíc.

uskutečnění výměny schvalue rada města uzavřeni naiemní smlouvy
na adrese Karlov 1091/3 Velké Meziříčí s

oba trvale bytem Nájemní smlouva na dobu
určitou l roku s obnovou, v případě l. náhradníka na dobu určitou l roku, výše nájemného 55,-
Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:

2. náhradník:

II. Rada města schvaluje
uzavřít na em ni

nájemného 55,- Kc/m /měsíc.

l. náhradník:
2. náhradník:

V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s obnovou, výše



Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou 2 let, výše nájemného

3. náhradník:
4. náhradník:

III. Rada města schvaluje
uzavřít náiemní smlouv n

50,02 Kč/m2/měsíc.

l. n'h ní •

2. náhradník:

IV. Rada města schvaluje
z vři n • mní ml i na adrese Novosady 1124/31 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou l roku, v případe l. a 2.
náhradníka na dobu určitou l roku s obnovou, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:
2. n'hr nik-

V. Rada města schvaluje
v případě uskutečnění výměny ukončení nájemní smlouvy na byt na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém
Meziříčí s , bytem tamtéž k 29. 2. 2020.
VI. Rada
v případě cení na' mní smlouvy na byt na adrese Komenského 123/13 ve Velkém
Meziříčí s k 29. 2. 2020.
Vil. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvy na byt na adrese Nad Sv.
byt na adrese V Jirchářích 313/ Velké Meziříčí
Čermáka 4/ V Iké Meziříčí (
Meziříčí

v případě usk tecnění výměny:
připr náemní smlouvu na byt

).

f m / V Iké Meziří

, na byt na adrese
), na

2. Dagmar Bdinkové
2. 1. v případě uskutečnění výměny připravit:

• dohodu o ukončení nájmu bytu

• clo nčení nájmu bytu

a na byt na adrese Novosady 1124/31, Velké

na adrese Karlov 1001/3, Velké Meziříčí

Termín: 31. 5. 2020

na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s

na adrese Komenského 123/13 ve Velkém Meziříčí s

Termín: 30.4.2020

1195/32/RM/2020 Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na ubytovací jednotku

I. Rada města souhla '

se zasláním vyrozumění , že s ní nová nájemní smlouva na ubytovací jednotku na
adrese Uhřfnovská 540/20, Velké Meziříčí uzavřena nebude a že pronajímatel město Velké Meziříčí požaduje
ubytovací jednotku k 29. 2. 2020 vyklidit a předat.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové



1. 1. zaslat (Uhřínovská 540) vyrozumění o neobnovení smlouvy
Termín: 10. 2. 2020

1196/32/RM/2020 Odpis nedobytné pohledávky (dluhu)

I. Rada města schvaluje
odepsat pohledávku města Velké Meziříčí vůči z titulu úhrady nákladů
vynaložených na provedení geometrických prací a vyhotovení geometrického plánu dle Dohody o úhradě
geometrického plánu ve výši 1. 600,- Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ludmile Vařekové

1. 1. odepsat pohledávku města VM vůči
Termín: 10.2.2020

1197/32/RM/2020 Žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

I. Rada města schvaluje
k " ní n 'iemní smlouvy na byt na adrese Strmá 1050/2, 594 Ol Velké Meziříčí s

dohodou k 31.01.2020.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s (Strmá 1050/2).

Termín: 29.2.2020

1198/32/RM/2020 Žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt na adrese Zd. Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí s

dohodou k 29. 02.2020
II. Rada města schvaluje
ukončení náemní smlouvy na byt na adrese Zd. Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříči s

dohodou k 29.02.2020.
III. Rada

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s
Vorlové 2001).

(Zd.

Termín: 31. 3.2020

1199/32/RM/2020 Žádost o vyjádření souhlasu RM Velké Meziříčí o navýšení l lůžka na pobytové
odlehčovad službě ve Velkém Meziříčí na úl. Zdenky Vorlové 2001.

I. Rada města souhlasí

od 1. 1. 2021 s navýšením kapacity pobytové odlehčovací služby v DPS na úl. Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké
Meziříčí na 6 lůžek.

1200/32/RM/2020 Žádost o vyjádření souhlasu RM Velké Meziříčí o navýšení úvazků o 2,0 úv. na
Pečovatelskou službu ve Velkém Meziříčí od roku 2021.

I. Rada města souhlasí

od 1. 1.2021 s navýšením kapacity pečovatelské služby o 2,0 úvazků.



1201/32/RM/2020 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Zdenky Vorlové 2001, 594
Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města schvaluje
počínaje 1. 3. 2020 uzavřít náemní smlouvu na bvt v DPS na úl. Zdenkv Vorlové 2001 594 Ol Velké
M ir""

. Nájemní smlouva na dobu určitou l roku
s obnovou, výše nájemného
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na úl. Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké
Meziřiči.

Termín: 30. 9. 2020

1202/32/RM/2020 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Strmá 1050/2, 594 Ol
Velké Meziříčí.

I. Rada města souhlasí

• • na úl. Strmá 1050/2 594 Ol Velké Meziříčí

nájemní smlouvy na dobu určitou l roku s obnovou, výše nájemného 40,-Kč/m2/mesíc.
II. Rada města ukládá

, a s uzavřením

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na úl. Strmá 1050/2, 594 Ol Velké Meziříčí.
Termín: 31. 10.2020

1203/32/RM/2020 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Zdenky Vorlové 2001, 594
Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města souhlasí
• • • DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí

nim
nájemní smlouvy na do
Náhradník:
II. Rada města ukládá

bnovou, výše na'e - • », -Kč/m2/měsíc.

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na úl. Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí.
Termín: 31. 10.2020

1204/32/RM/2020 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594
Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města so asi

s Dřidělením bvtu DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001 594 Ol Velké Meziříčí
a s uzavřením na' na dobu

určitou l rok ' ' • - - •
Náhradník:

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na úl. Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí.
Termín: 31. 10.2020



1205/32/RM/2020 Rozpočtové opatření-dar na fotbalový turnaj Abraham Cup

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 5 000,00 Kč - § 6409 rezerva na data rv
Rozdělení: 5 000 00 Kč - 3419 poskytnutí daru

na pořádání mezinárodního turnaje Abraham Cup dne 29.2.2020
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města

2. JUDr. Vilmě Drápelové

2. 1. vyhotovit darovací smlouvu

Termín: 14. 2. 2020

Termín: 28.2.2020

1206/32/RM/2020 Rozpočtové opatření-opravy autobusových zastávek

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 50 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 50 000,00 Kč - § 2221 provoz veřejné silniční dopravy-opravy autobusových zastávek
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpo&ové opatření do rozpočtu města
Termín: 14. 2. 2020

1207/32/RM/2020 Rozpočtové opatření-dar na studentský ples Gymnázia

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:

Zdroj: 5 000,00 Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 000,00 Kč - § 3121 poskytnutí daru pro Sdružení rodičů při Gymnáziu ve Velkém Meziříčí, z.s.,
Sokolovská 235/27, 594 Ol Velké Meziříčí, IC 26639734 na pořádání tradičního studentského plesu dne
29. 2. 2020
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města

2. JUDr. Vilmě Drápelové
2. 1. vyhotovit darovací smlouvu

Termín: 14. 2. 2020

Termín: 28.2.2020

1208/32/RM/2020 Rozpočtové opatření - navýšení odměn zastupitelům (ZM)

I. Rada města odkládá

bod Rozpoftové opatření - navýšení odměn zastupitelům

1209/32/RM/2020 Rozpočtové opatření - dar SK Mostiště na 11. ročník Dětského dne

I. Rada města schvaluje



rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostisté
Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3419 poskytnutí daru příjemci SK Mostiště, se sídlem Velké Meziříčí, Mostiště 169, IC:
657 59 729 jako finanční příspěvek na pořádání 11. ročníku Dětského dne v Mostištích, konaného 17. 5. 2020
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. vyhotovit darovací smlouvu.

2. Kateřině Cejkové

2. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31.3.2020

Termín: 14.2.2020

1210/32/RM/2020 Rozpočtové opatření - dohoda o narovnání

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 80 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 80 tis. Kč - § 3639 dohoda o narovnání
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové
1. 1. zařadit rozpoftové opatření do rozpočtu města.

Termín: 14. 1. 2020

1211/32/RM/2020 Odpisový plán 2020-2022 - Základní umělecká škola

I. Rada města schvaluje
odpisový plán na roky 2020-2022 pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. informovat ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Velké Meziříčí o schválení odpisového
plánu

Termín: 14. 2. 2020

1212/32/RM/2020 Veřejná zakázka "11/360 Velké Meziříčí v km 105,040 - 105,160" (úl. Vrchovecká)

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Ivaně Pacalové
1. 1. zajistit podpis této smlouvy.

Termín: 31.3.2020

1213/32/RM/2020 Souhlas s udělením daru

I. Rada města souhlasí

ve smyslu § 27 žák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím věcných darů od
různých dárců dle přílohy žádosti ze dne 9. l. 2020 pro Muzeum Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi



1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 31. 1.2020

1214/32/RM/2020 Záštita města

I. Rada města souhlasí

s udělením záštity nad benefičním koncertem Beatles Revival pořádaný Nadací Milana Nového dne 23. února
v Jupiter dubu Velké Meziříčí.

II. Rada města souhlasí
s použitím znaku města na plakát této akce.

1215/32/RM/2020 Záštita města - Charitativní ples

I. Rada města souhlasí
s udělením záštity nad Charitativním plesem konaným dne 6. března 2020 v Jupiter dubu pro Centrum
Kociánka, pracoviště Březejc.
II. Rada města souhlasí

s použitím znaku města na tuto akci.

1216/32/RM/2020 Grantový systém podpory kultury

I. Rada města schvaluje
výzvu k předkládání projektů v rámci Grantového systému podpory kultury města Velké Meziříčí pro rok 2020.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zajistit zveřejnění výzvy na úřední desce a webu města
Termín: 31. 1.2020

1217/32/RM/2020 Žádost o pronájem sálu v budově hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí

I. Rada města schvaluje
pronájem sálu v budově hasičské zbroinice ve Velkém Meziříčí za účelem výměnného bazárku neformálnímu
sdružení maminek, zastoupeného

1218/32/RM/2020 Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet"

I. Rada města souhlasí
se zapojením do akce Vlajka pro Tibet a vyvěšením tibetské vlajky 10. března 2020 na budově úřadu nebo na
jiném čestném místě.

1219/32/RM/2020 Dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví
2020 v Kraji Vysočina 2020

I. Rada města schvaluje
předložený projektový záměr
II. Rada města ukládá

l. Josefu Svecovi

1. 1. zpracovat projektovou žádost a předložit na Krajský úřad Kraje Vysočina do 31. ledna 2019
Termín: 31. 1.2020



1220/32/RM/2020 Rozhodnutí o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů komisí pro místní správu

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, že bude členům komisí pro místní správu poskytováno peněžité plnění ve výši 100,-
Kč za měsíc.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Marku Svaříčkovi

1. 1. Zajistit předložení materiálu na jednání zastupitelstva města.
Termín: 24.2.2020

1221/32/RM/2020 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

I. Rada města odkládá

bod Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

1222/32/RM/2020 Inzerát

I. Rada města v působnosti
valné hromady společnosti JUPITER dub s.r.o. Velké Meziříčí rozhodla vyhlásit výběrové řízení na
obsazení funkce jednatele / jednatelky společnosti JUPFTER dub s.r.o., IC: 46967036, Náměstí 17/19,
594 Ol, Velké Meziříčí.
II. Rada města stanovuje
požadavky na uchazeče a schvaluje text oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici jednatele /
jednatelky společnosti JUPITER dub s. r. o., IČ: 46967036, Náměstí 17/19, 594 Ol, Velké Meziříčí, ve znění
uvedeném v příloze.
III. Rada města ukládá

l. Josefu Komínkovi

1. 1. zajistit zveřejnění oznámení o vyhlášení výběrového řízení na úřední desce úřadu, na webových stránkách
města a Velkomeziřfčska a v únorovém čísle měsíčníku Velkomeziříčsko.

Termín: 31. 1.2020

1223/32/RM/2020 Rozpočtové opatření - průzkum synagoga

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 300 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 300 tis. Kč - § 3322 stavebně-materiálový a statický průzkum Nové synagogy ve Velkém Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové
1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 14. 2. 2020

1224/32/RM/2020 Rozpočtové opatření - odborné posouzení stavebních úprav bioplynové stanice

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 30 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva



Rozdělení: 30 tis. Kč - § 3729 bioplynová stanice - odborné stanovisko na změnu stavby
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 14.2.2020

1225/32/RM/2020 Rozpočtové opatření - vratký dotací v rámci finančního vypořádání

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 211 945,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 211 945,00 Kč - § 6402 finanční vypořádání minulých let
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 14. 2. 2020


